„SALTIC - Čertova stěna 2019“ ( 27. ročník )
závody ve sportovním lezení mládeže na obtížnost
- s podporou města Trutnova organizátorem „Open závodů“ je Český horolezecký svaz – komise mládeže
------------------------------- www.horosvaz.cz -----------------------------------KDY: sobota 16.11.2019 prezence : 8:30 - 9:15 (start kvalifikace - cca 10:00)
předpokládaný závěr : cca 18 hod.
KDE: stěny v tělocvičnách ZŠ Komenského Trutnov (Komenského 399 - „u Družby“)
POZOR: Přezutí do tělocvičny nutné !! + Bufet v provozu  
KATEGORIE: chlapci / dívky :

U 10 (E) - 2010 a mladší
U 12 (D) - 09-08
U 14 (C) - 07-06

CENY (sport.zboží): dodaly firmy:

SALTIC s.r.o.

CK MatesTU, ProBikeTU, HUDY-Trutnov, Vella-cykloTU, Stěnava-EU s.r.o. Teplice n.M.,
Kolomý s.r.o., Baterca.cz., Bischofstein, Volkafe TU a CMP Campagnolo

STARTOVNÉ : 100,-Kč za osobu ( 150,-Kč – při prezenci v den závodu a nečlenové ČHS-cizinci apod.)
FORMÁT závodu: 3 cesty bez finále ( + případné superfinále)
PROPOZICE: Závody jsou určeny žákovské veřejnosti. Závodníci budou jištěni shora zkušenými lezci. Pouze
část cest starší kategorie se poleze s dolním jištěním. Přihlásit se může každý, kdo splňuje věkovou podmínku.
Prosíme školy a oddíly, aby se snažily omezit počet členů družstva. Podle formátu sportovního lezení se lezou tři
cesty bez finále (a případná superfinálová cesta). Hodnotí se nejvyšší dosažený chyt. Rozhodčí může povolit
opakovaný nástup (při uklouznutí). Závody se uskuteční dle pravidel pro pořádání série „U14“. Závodníci, kteří se dle
pravidel nemohou účastnit závodu (starší), mohou startovat mimo soutěž či předlézat cesty. Čeští závodníci musí být
členy ČHS (řádní nebo evidovaní).
Jedná se o závod kategorie „A“, který probíhá dle pravidel soutěžního lezení a dle výjimek z pravidel pro open
závody: https://www.horosvaz.cz/res/archive/260/036074.pdf?seek=1549460866,
https://www.horosvaz.cz/res/archive/260/036071.pdf?seek=1549452824
Na závodě budou pořizovány fotografie a videa za účelem informování o závodě, které budou publikovány ve webových a tištěných médiích.

POZOR,POZOR: Opět proběhne - SOUTĚŽ SMÍŠENÝCH DVOJIC („MIXALTIC 2019“) - .
U předem nahlášených smíšených dvojic ze stejné kategorie a stejného oddílu (výjimečně města) provedeme
vyhodnocení (průměrné) procentuální úspěšnosti v rámci konečného umístění v kategorii.
( Tato soutěž není součástí Českého poháru U14 )

HL.ROZHODČÍ: M.Macek

HL.STAVĚČ: R.Kučera

POŘADATEL: HO Yetti club Trutnov při ZŠ Komenského Trutnov - M. Macek( tel.: 604/773815)
spolupořadatel: HO Excentric Trutnov (K. Ježek).

e-mail:MACEK@ZSKOMTU.CZ

